
 
 

Les   escoles   provisionals   del   Temple   de   la   Sagrada   Família  
 

Mariona   Bonet   Agustí  
 

Quan   vaig   fer   25   anys   de   col·legiada   al   CoAC,   em   varen   demanar   unes   paraules   i   vaig   dir   el  
següent:     Sempre   dic   que    faig    arquitectura   en   comptes   de    sóc    arquitecta,   perquè   així   em   sento  

més   lliure   a   l’hora   d’afrontar   la   feina   i   compaginar-la   amb   la   vida   de   cada   dia.. .(2007).   
Ara,   després   de   12   anys,    faig   poc   d’arquitecta,   però   tinc   l’oportunitat   d’estudiar   l’arquitectura   dels  

qui   m’han   precedit   al   llarg   del   s.   XX   en   aquest   petit   país   nostre,   i   a   més   compartir-ho   amb   la  
música,   dues   arts   ben   paral·leles   i    que   m’han   acompanyat   des   de   la   infantesa!   

 
 
RESUM :  
A  la  memòria  de  l’Ass.  d’  Arquitectes  de  Catalunya  (1912)  la  petita  Escola  de  la  Sª  Fª  ja                   
surt  esmentada  com  a  “edifici  provisional”  perquè  fou  aixecada  al  redós  del  solar  del               
temple  en  construcció  en  temps  convulsos  -poc  abans  o  després  de  la  Setmana  Tràgica,               
1909  –  i  afegeix:  ... i  els  coberts  o  rafals  de  bruc,  el  jardí  que  el  volta,  servint-li                  
d’encertat  complement,  fan  d’aquesta  escola  un  exemple  intermedi  entre  les  escoles            
urbanes  i  les  del  bosc,  i  doncs  reuneix  la  major  part  de  ventatges  d’unes  i  altres,  que  pel                   
seu  ínfim  valor  i  per  portar  el  nom  de  “provisional”  té  insuperables  condicions  per  arrelar                
a   la   nostra   terra   i   generalitzar-se.”  
 
Aquest  darrer  desig  però  no  es  va  acomplir!  I  no  fou  pas  perquè  el  cost  i  la  construcció                   
del  mateix  no  fos  factible,  sinó  perquè  l’arquitectura  de  Gaudí  es  manifesta  sempre avant               
la   lettre.   
 
Tanmateix,  explicarem  els  referents  i  vicissituds  per  les  quals  ha  passat  al  llarg  de  més                
d’un  segle  d’existència  –persistència-  i  sobretot,  la  seva  arquitectura  singular  que,            
malgrat  l’aparent  senzillesa,  és  una  de  les  lliçons  més  clares  i  convincents  del  seu  autor,                
que  fins  i  tot  impacta  al  mateix  Le  Corbusier  quan  ve  a  Bcn  (1928),  potser  perquè  s’avé                  
amb   el   lema   de   Mies   van   der   Rohe:   “Less   is   more”   =   amb   menys   no   es   pot   fer   més!  
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